Nieuwsbrief 17 december 2018
Maandag 24 december 2018 verschijnt er geen Nieuwsbrief.
De eerstvolgende Nieuwsbrief in 2019 verschijnt op maandag 7 januari 2019.
Vanaf woensdag 2 januari 2019 is het kantoor van de Dorpsraad weer open, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur

Van de bestuurstafel

UITNODIGING
U bent van harte uitgenodigd voor de

Nieuwjaarsbijeenkomst
Dinsdag 8 januari 2019, 20.00 uur
Het Hoogepad, Wilmazaal
Papenberg 5, Beekbergen
Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd
Korte presentatie door
Joop van der Meer (voorzitter dorpsraad)

Terugblikken en Vooruitkijken

Aan die spreuk die zo’n 55 jaar geleden
op kantoor voor iedereen goed zichtbaar
op mijn kamer hing, moet ik de laatste
weken vaak denken. Die spreuk gaf aan
dat ik niet tegen verandering was, niet
tegen aanpassing van bedrijfsprocessen
en ook niet tegen organisatorische aanpassingen die het werken doelgerichter,
doelmatiger en doeltreffender (dus efficiënter en effectiever) maken. Ik had
toen geen bezwaren tegen veranderingen die aan de genoemde eisen voldoen en dat heb ik nu nog niet. Maar voorwaarde is wel dat
het aantoonbaar effectiever en efficiënter moet worden. En daar wringt de schoen vaak.
Waarom deze beschouwende opmerkingen? In de afgelopen weken werden de dorps- en wijkraden door de gemeente Apeldoorn uitgenodigd om te vernemen hoe de gemeente de rol van
de dorps- en wijkraden wil aanpassen.
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Als uitgangspunt wordt dan gehanteerd de nota “Helder in ambitie, flexibel in uitvoering” (van
26-10-2016). Voor de dorps- en wijkraden is de kern van de nota “artikel 4 van de Verordening
op de dorps- en wijkraden en dan gaat het over; een erkende dorps- en wijkraad heeft op
grond van de verordening de volgende taken en bevoegdheden:
- gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidsvoornemens die het algemeen
belang in het dorp of de wijk beïnvloeden
- communicatieve taken als intermediair naar de inwoners in het werkgebied
- betrokkenheid bij ontwikkelingen in het werkgebied en bij beleidsprocessen in het werkgebied
- betrokkenheid bij de stadsdeelaanpak
Dorps- en wijkraden zijn zelfstandig functionerende verenigingen. Zij leggen aan hun achterban
(bewoners) verantwoording af waar het gaat om beleid en financiële bestedingen.
Na deze vaststelling - die overigens ook zo in de statuten van de dorpsraad zijn verwoord wordt in de nota “Helder in ambitie, flexibel in beleid” een viertal scenario’s beschreven die
door de gemeente als basis voor uitvoering zouden kunnen worden gebruikt.
Scenario 1
- behoud van de bestaande normsubsidie aan dorps- en wijkraden. Daarbij zal minder prikkel
bij dorps- en wijkraden ontstaan om initiatieven te ontplooien of stimuleren. Basisfunctie van
dorps- en wijkraden kan worden uitgeoefend binnen subsidie
Scenario 2
- verlaging van de normsubsidie met gemiddeld 20%. Prestatieprikkel voor dorps- en wijkraden om initiatieven te ontplooien . Basisfunctie dorps- en wijkraden kan worden uitgeoefend binnen subsidie
Scenario 3
- verlaging van de subsidie aan dorps- en wijkraden met ca. 65%:
- voortbestaan van het systeem van dorps- en wijkraden is niet langer geborgd. Verlaging
leidt mogelijk tot beëindiging van dorps-en wijkraden
Scenario 4
- beëindiging van de subsidie voor dorps- en wijkraden. Voortbestaan van het systeem van
dorps- en wijkraden is niet langer geborgd. Uitsluitend prikkel voor initiatief
Het advies dat de raadswerkgroep in de nota geeft aan de gemeenteraad, kies voor
scenario 2.
Delen wij die keuze? Nee, wij (bestuur van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren) zien dat niet als
een verbetering van effectief en efficiënt werkproces. Wij hebben samen met een aantal dorpsen wijkraden onze bezorgdheid aan de gemeente kenbaar gemaakt. Aangegeven, grijp in waar
dat noodzakelijk is maar scheer niet alle dorps- en wijkraden over één kam. Dat roept alleen
maar weerstand op en verstoort een goed lopend proces.
Onderschrijf ik nog steeds het gezegde aan het begin van dit artikel?
Ja, ik zou het zo weer op mijn kantoor ophangen en het aan iedereen uitleggen.
Dat verandering gebaseerd moet zijn op verbetering en wij zien in scenario 2 geen
verbetering van de huidige werkwijze.
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In en om de dorpen
Maaltijd rond Kerst!
Op woensdag 19 december 2018 zal in het kerkgebouw
van de Gereformeerde Gemeente in Beekbergen weer een maaltijd worden
georganiseerd rond het thema ‘Kerst’. Dit is alweer het vierde jaar dat de maaltijd
wordt georganiseerd door vrijwilligers voor dorpsgenoten en wij hopen dat het ook
dit jaar weer een goed en gezellig samenzijn mag zijn.
Wij nodigen u (iedereen is welkom!) van harte uit om aan deze maaltijd deel te nemen.
Bent u minder mobiel of heeft u geen vervoer? Onze vrijwilligers verzorgen graag het vervoer
voor u van en naar huis.
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan even contact met ons op.
Contactpersoon:
Naam : Cornelis van Kralingen
Adres : Zwarte Bergweg 10
Telefoon : 06-553 48 982
Mail
: Cornelis@Control4MKB.nl
Locatie : Gereformeerde Gemeente te Beekbergen
Ruitersmolenweg 29 in Beekbergen
Datum en tijd: Woensdag 19 december, aanvang 17:00 uur
Kosten: Er zijn voor u geen kosten aan verbonden

Kerstnachtdienst
maandagavond 24 december
in Beekbergen
Ook dit jaar bent u weer hartelijk welkom op Kerstnachtdienst bij de dorpskerk in Beekbergen.
De dienst vangt aan om 20.30 uur en wordt geleid door ds. Adriaan Theunisse.
Het koperensemble van de Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen zorgt voor de
muzikale begeleiding. Er is beperkt zitruimte in een verwarmde tent. Bij tegenvallende
weersomstandigheden zal de viering binnen plaatsvinden. Na afloop van de dienst kunt u
gezellig nagenieten met warme chocolademelk en glühwein.
Graag tot ziens bij de kerk en ook op de Dorpstraat,
waar vanaf 19.00 uur op vier plekken
bekende kerstliederen gezongen zullen worden.
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Enquête ONTMOETINGSPLEKKEN
Beste dorpsbewoner,
U woont in de dorpen Beekbergen, Lieren of
Oosterhuizen. We zijn benieuwd naar hoe u
bestaande activiteiten in het dorp ervaart en welke
activiteiten u mist in het dorp. We hebben een enquête opgesteld waarin een aantal vragen
hierover worden gesteld. Wij stellen het erg op prijs als u deze vragenlijst zou willen invullen.
OVER DE ONTMOETINGSPLEKKEN:
Verspreid over het dorp vindt u plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Zoals het Proathuus, De Stamtafel, ontmoetingsplek De Vier Dorpen en de Hoge Weye.
Hier kunt u terecht voor activiteiten, ontmoeting, informatie en ondersteuning. Als u behoefte
heeft aan een praatje of een kopje koffie bijvoorbeeld. Of om samen met mensen uit uw buurt
sportief, creatief of leerzaam bezig te zijn. Elke plek organiseert eigen activiteiten.
ALS DANK VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST, KUNT U DEELNEMEN
AAN EEN PRIJSVERLOTING. ONDER DE DEELNEMERS VERLOTEN WIJ 3 PRIJZEN.
DIT ZIJN EEN BOODSCHAPPENBON T.W.V. € 25,- , EEN BLOEMENBON
T.W.V. € 12,50 EN EEN SLAGERSBON T.W.V. € 12,50.
Als u mee wilt doen aan de verloting dan graag uw adresgegevens invullen zodat wij u kunnen
bereiken. Wij zullen uw adres niet gebruiken voor andere doeleinden, tenzij u dit aangegeven
heeft op het formulier. U kunt de enquête in de brievenbus stoppen van ontmoetingsplek De
Vier Dorpen of bij de Dorpsraad, Dorpstraat 34 in Beekbergen. Of opsturen naar Stimenz, t.a.v.
Inge van Dalen, Postbus 884, 7301 BC Apeldoorn.
Graag opsturen of inleveren uiterlijk 31 december 2018. We gaan loten op 9 januari 2019,
met de winnaars wordt contact opgenomen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Hartelijke groet namens allen
Bijlage enquêteformulier achter deze Nieuwsbrief !
Bezit u niet over een printer dan kunt u de enquêteformulier ook ophalen op het kantoor van de
Dorpsraad (De Hoge Weye, Dorpstraat 34), ieder werkdag van 09.00-12.00 uur, behalve week 52 !

AED-cursus
Bij veel dorpsraden leeft de wens om te komen tot een goed dekkend AED-netwerk.
In Beekbergen is een dekkende AED-netwerk. Omdat een AED pas echt zinvol
wordt als je weet hoe je ermee om moet gaan, organiseert het Rode Kruis voor het
5 e jaar op rij Apeldoorn Reanimeert. In 4 uur leert u dan hoe u kunt reanimeren en
hoe u een AED kunt gebruiken. Wellicht is dit een idee voor een gezamenlijke actie
als dorpsraad of kent u bewoners die hier interesse in hebben. We zouden het erg leuk vinden
om jullie in december te ontmoeten! De opbrengst gaat naar 3FM Serious Request, waarbij
onze opbrengst volledig naar één van de 3 doelen zal gaan: Reanimatie in Nederland, zo
maakt u Apeldoorn in 1 klap 2 keer hartveiliger! Op 20, 21 en 22 december worden reanimatiecursussen gegeven. De eerste cursus begint om 08:30 uur en de laatste cursus eindigt om
22:30 uur. Een cursus duurt 4 uur en kost € 25,-. Meer doneren mag natuurlijk altijd. Wij hopen
dat ook dit jaar individuen, bedrijven en organisaties zich weer aansluiten bij onze actie. Heb je
altijd al willen leren reanimeren, dan is dit je kans om dat doel te realiseren en een goed doel te
sponsoren.
Om je in te schrijven ga je naar:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kJer0-Jq2EuqXgKGRIPnxxHd9FgLClNKmwfQsUXqogtUMTQyNVhIT001S0JRUDNJTjczQzA2N0tBNCQlQCN0PWcu

Als er nog vragen zijn, mail dan naar seriousrequest.apeldoorn@rodekruis.nl.
Met vriendelijke groet,
Het Serious Request Team 2018

4

Gratis advies van vrijwilligers
Wilt u duurzame energie, maar u weet niet goed
hoe te beginnen? Vraag dan de vrijwilligers van
bLoEm. Stuur een e-mail of kom naar het
spreekuur van de energie-coaches.
Internet : www.duurzaambloem.nl
e-mail
: info@duurzaambloem.nl
spreekuur: 18:30 - 20:00 uur
iedere eerste dinsdag van de maand

Energie besparen
doe je zo...

vanwege nieuwjaar
géén spreekuur
in januari

Volgende spreekuur
dinsdag 5 februari 2019
18:30 – 20:00 uur in De Hoge Weye
Dorpstraat 34, Beekbergen

5

Varia

Foto gemaakt op 13 november j.l.

Foto: Rocketboys

Bedrijvigheid in Beekbergen

Bij de Keizersmantel wordt de verzamelleiding van de riolering bij het woonblok vervangen.

Aannemer Netjes is in opdracht van de gemeente Apeldoorn de vijver aan de Tullekensmolenweg aan het baggeren.
Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden heeft de onderhoudsdienst snoeiwerk rondom de vijvers uitgevoerd. De
overlast voor de omgeving is beperkt, er worden ook geen wegen afgesloten. De direct betrokken bewoners aan de
Tullekensmolenweg en Oude Apeldoornseweg zijn middels een brief ingelicht.
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Werkzaamheden rondom het voormalige ML Sport en Snowcenter, wat straks onderdeel gaat uitmaken van de
Eben-Haëzerkerk.

Gemeentenieuws

Tijdelijke verhuizing publieksbalies
Rijbewijs of paspoort verlengen of afhalen? Vanaf 2 juli zijn de publieksbalies tijdelijk
verhuisd naar het Werkplein Activerium (Deventerstraat 46).
Uw fiets kan u daar makkelijk kwijt. Toch met de auto? Zet uw auto dan in de
parkeergarage Marktplein en wandel binnen vijf minuten naar het Activerium.
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Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 20 december 2018

Tijd

Omschrijving
De Rode Leeuw

19.00-20.00 uur

OZOverbindzorg
Pauze met een sneak preview van A Christmas Carol (Burgerzaal)
Raadszaal

20.00 uur

1. Vaststelling raadsagenda
2. Vragenuurtje
3. Actualiteitsvragen
Besluiten raad
4. Rechtstreeks
a. 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst
Veluwe IJssel (OVIJ) (130-2018)
b. Wijziging Individuele Studietoeslag voor studenten met een beperking in
de Verzamelverordening Participatie (131-2018)
c. Coördinatiebesluit verkeersmaatregelen in Zevenhuizen / Zuidbroek
(132-2018)
5. Vaststellen beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan “carpool ApeldoornBeekbergen A1” (128-2018)
6. 9e wijziging APV 2014 (129-2018)
7. Raadsopdracht Burgerparticipatie 'Samen voor Apeldoorn" (133-2018)

21.00 uur

Sluiting met drankje

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Kuiltjesweg 44, Beekbergen

het plaatsen van 2 frames met meshdoeken langs
de weg

2018-12-11

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren.
Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien.
Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t.
bij de publicatie van de verleende vergunning.

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Veldhofweg 17, Beekbergen

het kappen van een es en een amerikaanse eik

2018-12-10

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit
inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal
worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De
openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit
bezwaar maken.
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum
verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van
Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl
(digitaal loket).
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Drank- en horecavergunning: VOF Mendel&Co
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet de
volgende vergunning heeft verleend:
Omschrijving: Drank- en horecavergunning
Naam onderneming: VOF Mendel&Co
Locatie: Arnhemseweg 725 in Beekbergen
Reden vergunning: nieuwe ondernemers
Datum vergunning: 30 november 2018
Vergunningnummer: D/60306
Bezwaar
U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van
dit besluit (zie datum) gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de
eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl.
Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te
sturen.

Verkeersbesluit voorrangsituatie kruispunten De somp – Van Spreekenslaan,
Engelanderenk – Engelanderholt en Engelanderweg – Engeland
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn;
gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve
Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).
Nr. 2018-648568
Overwegende:
- dat de kruispunten De somp – Van Spreekenslaan, Engelanderenk – Engelanderholt en
Engelanderweg – Engeland gelegen zijn buiten de bebouwde kom van de stad Apeldoorn;
- dat de bovengenoemde kruispunten in beheer zijn bij de gemeente Apeldoorn;
- dat de bovengenoemde kruispunten wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de
WVW 1994;
- dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn bevoegd is
verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;
- dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester
en wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtregister van de eenheid Beheer &
Onderhoud d.d. 24 juli 2018 gemandateerd is aan de teammanager Regie en Beheer;
- dat de bovengenoemde kruispunten een onverharde aansluiting hebben;
- dat de gemeente Apeldoorn deze onverharde wegen onderhoud met een schaafmachine;
- dat de schaafmachine om technische redenen zich loodrecht op moet stellen om de wegen te
kunnen onderhouden;
- dat de schaafmachine zich nu op de doorgaande weg opstelt omdat de onverharde wegen
doorlopen tot de genoemde kruispunten;
- dat de schaafmachine bij het oprijden van de verharde weg vaak modder en zand achterlaat
op de doorgaande weg;
- dat het wenselijk is om op de bovengenoemde wegen een verharde aansluiting te maken;
- dat de schaafmachine hierdoor niet op de doorgaande weg hoeft op te stellen;
- dat hierdoor minder vuil achtergelaten wordt op de doorgaande weg;
- dat door de aansluitingen te verharden de voorrangssituatie veranderd;
- dat het niet wenselijk is om de voorrangssituatie op bovengenoemde locaties te veranderen;
- dat hierdoor de voorrang geregeld dient te worden;
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- dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel gerealiseerd kan worden middels het plaatsen
van verkeersbord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met de bijbehorende haaientanden
conform de uitvoeringsvoorschriften BABW op de hiervoor benoemde kruispunten;
- dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van verkeersbord B6 van bijlage 1 van
het RVV 1990 met de bijbehorende haaientanden een verkeersbesluit is vereist;
- dat gelet op artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 de plaatsing of verwijdering van de bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover
daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een
verkeersbesluit;
- dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het plaatsen van verkeersbord B6 van bijlage 1 van
het RVV 1990 met de bijbehorende haaientanden strekt tot het in stand houden van de weg
en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
- dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met R.Heuvelink namens de politie,
Eenheid Oost Nederland, district Noord en Oost Gelderland;
- dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.
Het besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
door middel van het plaatsen van de verkeersbord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met de
bijbehorende haaientanden een voorrangskruispunt in te stellen op de kruispunten De Somp –
Van spreekenslaan, Engelanderenk – Engelanderholt en Engelanderweg – Engeland.
12 december 2018
Namens de burgemeester en wethouders van Apeldoorn
E.E.M. Knijnenburg
Teammanager
Bezwaarclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na
bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt
ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.
Indien u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te
sturen.

Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag van
12.30 tot 14.30 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) om u te
helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal maatschappelijk
kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen
veraangenamen of om welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te
vergroten of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt u
eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg.
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RepairCafé
Kapot, maar nog te goed om weg te gooien!?
Het gebeurt ons allemaal wel eens. Een huishoudelijk apparaat dat er na vele jaren trouwe
dienst ineens mee stopt. Wat meewarig kijken, hier en daar eens (zachtjes) kloppen of
schudden, het blijkt allemaal niet te helpen. Conclusie: kapot! Of toch niet?
Dat weet u wanneer u op de laatste donderdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur
(tijdens de Stamtafel) met het bewuste apparaat naar de Hoge Weye komt en de heren
Ben Linssen en Harrie Kleinleugenmors hun vakkennis op het apparaat mogen loslaten. En dan
vaak kunnen zorgen dat het apparaat weer gaat functioneren zoals verwacht mag worden.
Er zijn een paar voorwaarden:
- maximale omvang van het apparaat, u moet het “onder de arm” mee kunnen nemen naar
de Hoge Weye
- kosten van eventueel te vervangen onderdelen worden in rekening gebracht (vakkennis en
handigheid zijn gratis)
Dus: laatste donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in de Hoge Weye.

De laatste donderdag in december is er géén RepairCafé !
Formulierenspreekuur
Er zijn veel soorten formulieren en regelingen. Ook gaan steeds meer zaken digitaal.
Kunt u hier hulp of ondersteuning bij gebruiken of heeft u een specifieke vraag, dan kunt u
terecht bij de spreekuren op donderdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Er
is of een medewerker van Iriszorg of een Sociaal Juridisch medewerker van Stimenz aanwezig.
U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen/wijzigingen op het gebied van o.a.:
-

Aanvragen en activeren van een DigiD
Uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA, Wajong)
Toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebonden budget)
Toeslagen en overige formulieren of aanvragen van het UWV
Regelingen voor mensen met een laag inkomen
Het schrijven van bezwaarschriften
Het opstellen van betalingsregelingen
Het wijzigen en/of opzeggen van abonnementen en diensten.

Praktische informatie:
Het formulierenspreekuur vindt plaats op de vier dorpen, locatie Bijenkorf.
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen.

Seniorenbijeenkomsten

“De Stamtafel”
Dorpshuis De Hoge Weye
(Dorpstraat 34, Beekbergen)
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur,
biljarten (niet in juli en augustus)
- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur,
stamtafel (inloopmiddag, de vrijwilligers
ontvangen u graag en de koffie staat altijd
klaar en u kunt deelnemen aan spellen)
(niet in juli en augustus)
- voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Ton en Dinie Tijhof,
mailadres a.tijhof9@upcmail.nl
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’t Proathuus is een ontmoetingsplek voor
senioren van alle
gezindten uit
Beekbergen en de
omliggende dorpen.
De mogelijkheid om
zonder afspraak in- en uit te lopen, of
aan te schuiven, ligt tussen 14.00 en
16.00 uur, elke dinsdagmiddag.
U wordt ontvangen door een
enthousiaste groep vrijwilligers.
Op deze tijden kan men een
“bakkie” drinken, een praatje
maken, een spelletje doen.
Af en toe worden extra
activiteiten georganiseerd.
Praten en breien is ook een optie, terwijl
de koffie en thee rond gaat.
Als u slecht ter been
bent kan zo nodig
vervoer voor worden
geregeld.
U komt niet alleen
voor u zelf, maar ook voor de ander
Onderlinge contacten worden hier
verstrekt. Het percentage van ouderen
die bijna niet meer op straat komen is
sterk gestegen.

Er is duidelijk een ontmoetingsplek
nodig. Niemand wordt tot iets
verplicht. We genieten samen van
de “kleine dingen”.
Ideeën en voorstellen van uw kant
worden heel erg op prijs gesteld,
zodat wij samen mogelijkheden
kunnen bekijken om met elkaar
deze gezellige middag te
organiseren.

Tot dinsdagmiddag !

’t Proathuus Team
Er zijn voor u geen kosten aan
verbonden, maar een bijdrage in
de onkosten wordt op prijs
gesteld.

De Ontmoeting
Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen.
U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055-5066870.

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg
(naast de brandweerkazerne).
Mocht u contact met de politie of met mij in het bijzonder willen dan kunt u gewoon 0900-8844 bellen en
vragen om contact. Soms wordt u direct doorverbonden, soms ook wordt er een terugbelnotitie gemaakt.
Als het gaat om contact met mij, dan kunnen we ook op andere momenten dan de donderdag een
afspraak maken op de spreekuurlocatie of bij u thuis.
U zit dus niet gebonden aan dat ene uurtje in de week op donderdag!
112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900-8844 = geen spoed; wel politie

27-12 en 03-01-2019 geen spreekuur ivm drukke diensten rond de Kerst/Oud en Nieuw

Kent u mensen die onze digitale Nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar wel betrokken zijn bij
hetgeen in Beekbergen en Lieren gebeurt, laat het ons weten (post@dorpsraadbeekbergen.nl)
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief ontvangen.
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren
Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen
Telefoon: 055 - 506 10 10
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl
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VUL DE ENQUÊTE IN EN MAAK KANS
OP EEN BOODSCHAPPENBON, EEN
BLOEMENBON OF EEN SLAGERSBON!
Beste dorpsbewoner,
Uw woont in de dorpen Beekbergen of Lieren. We zijn benieuwd naar hoe u
bestaande activiteiten in het dorp ervaart en welke activiteiten u mist in het dorp.
Bij deze brief vindt u een aantal vragen hierover. Wij stellen het erg op prijs als u
deze vragenlijst zou willen invullen.
OVER DE ONTMOETINGSPLEKKEN:
Verspreid over het dorp vindt u plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Hier kunt u terecht voor activiteiten, ontmoeting, informatie en ondersteuning. Als
u behoefte heeft aan een praatje of een kopje koﬃe bijvoorbeeld. Of om samen
met mensen uit uw buurt sportief, creatief of leerzaam bezig te zijn. Elke plek
organiseert eigen activiteiten.
ALS DANK VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST, KUNT U DEELNEMEN
AAN EEN PRIJSVERLOTING. ONDER DE DEELNEMERS VERLOTEN WIJ 3
PRIJZEN. DIT ZIJN EEN BOODSCHAPPENBON T.W.V. € 25,- , EEN BLOEMENBON
T.W.V. 12,50 EN EEN SLAGERSBON T.W.V. 12,50.
Als u mee wilt doen aan de verloting dan graag uw adresgegevens invullen zodat
wij u kunnen bereiken. Wij zullen uw adres niet gebruiken voor andere doeleinden,
tenzij u dit aangegeven heeft op het formulier. U kunt de enquête in de brievenbus
stoppen van ontmoetingsplek De Vier Dorpen of bij de Dorpsraad, Dorpsstraat 34
in Beekbergen. Of opsturen naar Stimenz, t.a.v. Inge van Dalen, Postbus 884, 7301
BC Apeldoorn. Graag opsturen of inleveren uiterlijk 31 december 2018. We gaan
loten op 9 januari 2019, met de winnaars wordt contact opgenomen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Hartelijke groet namens allen

ENQUÊTE BEEKBERGEN/LIEREN

1. Bezoekt u in Beekbergen of Lieren een van de plekken waar inwoners elkaar ontmoeten?
Ja/ nee
Zo ja? Welke plekken zijn dat?
Zo nee? Waarom niet?
Aanbod niet interessant
Niet bekend met wat er aangeboden wordt
Geen behoefte aan
Ik doe al ergens anders activiteiten
Anders, namelijk
2. Welke activiteiten bezoekt u?
3. Bent u lid van een vereniging? Zo ja welke?
4. Welke activiteiten mist u in de dorpen? Wat zou u graag willen doen?
5. Welke dagen en dagdelen hebben uw voorkeuren om activiteiten te bezoeken en/of anderen
te ontmoeten?
6. Is het vervoer naar de ontmoetingslocaties een probleem voor u en kunt u vertellen welk
probleem u hierbij ervaart?
7. Heeft u behoefte aan meer contacten?
Ja/ nee
Zo ja? Zou u hier ondersteuning bij willen hebben? (Als dit zo is dan graag uw adresgegevens
invullen dan kunnen wij contact met u opnemen om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen)
8. Is er nog iets wat u kwijt wilt ? (verbeterpunten, ergernissen/complimenten)

9. Deze enquête kunt u anoniem invullen! Mocht u wel meer informatie willen of willen meedoen
aan de verloting vul dan uw gegevens in geef aan waarvoor we uw gegevens mogen gebruiken.
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Ik wil graag in contact komen met een professional
Ik doe mee met de verloting

